
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 1۵/2۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 

 ن« یافغان جرمن آنال » ینشرات وهی وش یارتجاع خراف

 

من با پورتال » افغان جرمن آنالین« همکارقلمی هستم. در مدت همکاری ام به برخی نادرستی  

ها در روش نشراتی آن مواجه شده ام که این گونه پندارها و کردارهای آن پورتال، از خانواده  

 .منفور )ارتجاع خرافی( می باشند 

 :نکات مشخص مورد انتقاد من اینهاست 

 . یک

یاوهء اسالم   فارانی مقاالت مبتذل و خرافاتی را از چاپ کرده های نشرات  بنام حامد  شخصی 

 .بنیادگرای ایرانی» دزدی« می کند 

وسپس بدون هیچ نوع فعالیتی از خودش، آن نگاشته های مزخرف را به کام خوانندگان مسکین  

می را برای افغان ها کیمیا نمی  افغان جرمن آنالین ، چون زهرمقاتل، می اندازد. حتی کلمه شی

 .سازد 

های فزیک    دانش  و آنگاه حامد خان فارانی بر چند دانشور غربی تهمت می بندد که گفته اند که در

و کیمیا و ریاضیات ووووو ، در درازای سده ها، در سرزمین های اسالمی، پیشرفت های دست  

 .اول وحیرت آور ، متبارز بوده اند 

 .دو

ای در افغان جرمن آنالین دروغ می سازد وتهمت  شخصی دیگر بنام شعیب خان مجددی ، در مقاله 

می بندد که واکسن کرونا بوسیله یک ترک کشف شد که نمودار وجود علم در سرزمینهای مسلمان  

 .است 

  واین آدم یک دانشور ترک تبار است که آلمانیست و در آلمان می زید و دریک دستگاه دوا سازی 

 .درجرمنی مشغول است 

..... 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .و مسوولین افغان جرمن آنالین ، این دروغ های مستهجن را منتشر می کنند 

 .از پنداشت من شخص اول این پورتال درزمینه جوابده نخست ومسوول باالدست است 

سوم. چندروز پیش نقد کوتاهی نبشتم درمورد کتاب متعفن و خرافه بنیاد) استنجا( از امین الدین  

داده شده و درست استنجا درشریعت خرافی وووو شرح  سع یدی. درین کتاب شیوه های اجازه 

 .گردیده است 

 .افغان جرمن آنالین ، آن مقاله را منتشر کرد 

 .مگر یکروز پستر آنرا از پورتال حذف نمود 
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